
      
 

     

 
Beste leden van de gemeenteraad, 

 

U bespreekt in uw vergadering van 9 april een voorstel van het college van burgemeester en 

wethouders met betrekking tot de Wilhelminaschool. U wordt gevraagd om een voorbereidingskrediet 

beschikbaar te stellen en kennis te nemen van de uitkomsten van het locatieonderzoek, zijnde 

vervangende nieuwbouw van de school op de huidige locatie aan de Verdilaan. 

 

Wij, ik spreek mede namens mijn bestuur, team, ouders en kinderen zijn verguld dat er duidelijkheid is 

gekomen over de toekomst van het evangelisch christelijk basisonderwijs in Doetinchem. We zijn blij 

met de geweldige kans om een nieuw gebouw te krijgen. Onze school bestaat in 2022 100 jaar. Wat zou 

het fantastisch zijn dit te vieren met de opening van een nieuw schoolgebouw! 

 

Op 12 juli 2018 heeft u het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) vastgesteld. In dat plan kreeg de 

vervangende huisvesting van onze school al de hoogste prioriteit. In de periode na vaststelling van het 

IHP hebben wij samen met wethouder Sluiter en haar adviseurs gewerkt aan een locatiestudie waarin 

diverse locaties zijn onderzocht. Wij zijn verheugd dat we in gezamenlijkheid op basis van objectieve 

gegevens tot deze uitkomst zijn gekomen.  

 

Onze school heeft een belangrijke functie als wijkschool, maar ook voor een breder voedingsgebied in 

en buiten de stad. Met een besluit om op de huidige locatie een nieuw gebouw te realiseren kunnen 

we ook in de toekomst uitvoering blijven geven aan deze functies. 

 

Voor ons als school is het fijn om nu te weten waar we aan toe zijn, zodat we, nadat u het 

voorbereidingskrediet beschikbaar heeft gesteld,  samen met de wethouder en haar adviseurs kunnen 

werken aan de volgende fase van het project waarin we komen tot een uitgewerkt plan voor de 

nieuwbouw van de school. Samen met kinderopvangorganisatie Twinkel en onze 

samenwerkingspartners werken we ook de samenwerking tussen onze organisaties verder uit, zowel op 

inhoud als ruimtelijk.  

 

Het overleg met de buurtcommissie zal ook in deze fase voortgezet worden. Wij vinden het belangrijk 

om hen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en hun input, waar mogelijk, mee te nemen in 

de planontwikkeling.   

 

Wij zijn ook erg blij dat de andere schoolbesturen voor primair onderwijs de vervangende nieuwbouw 

van onze school steunen. Samen werken wij continu aan een passend aanbod voor de kinderen in onze 

stad.  

 

En alhoewel ik niet vooruit kan en wil lopen op besluitvorming van uw Raad op 23 april, heb ik 

vertrouwen in een goede afloop. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erik Lammers, 

Directeur-bestuurder 

Wilhelminaschool 


